Hvorfor greb fjernvarmens revisor ikke ind?
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Tophistorien i et tillæg til Viborg Stifts Folkeblad den 29 december 2012 om året der gik var
skandalen om geotermiprojektet i Kvols. Overskriften hed »Hvorfor greb ingen ind?«
Den nuværende bestyrelse i Viborg Fjernvarme har bebudet, at tiden frem til den ordinære
generalforsamling her i foråret skal bruges til at genskabe medlemmernes tillid og at rydde op efter
den gamle bestyrelse.
En ny direktør er ansat. Efter næste generalforsamling til foråret er alle de bestyrelsesmedlemmer,
som var medansvarlige for Kvolsprojektet, udskiftet. Husadvokaten er fyret og udskiftet med en ny,
som forhåbentlig er i stand til at varetage medlemmernes interesser på objektiv vis.
Men hvad med Viborg Fjernvarmes mangeårige revisionsfirma, Deloitte ?
Ifølge god revisionsskik er det revisorens pligt at efterprøve, om regnskabet er rigtigt, og om de
dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de meddelte
bevillinger.
Ifølge referat af Viborg Fjernvarmes generalforsamling i 2009 blev der givet en bevilling på 13
mill. kr. til undersøgelser af, om det var rentabelt at etablere et produktionsanlæg for geotermisk
energi i Kvols.
I revisorfirmaets årsrapport for 2011 oplyses, at Viborg Fjernvarmes andel af udlæg til
geotermiprojektet pr. 31./12. 2011 er løbet op i 24,5 mill. kr. I det tilhørende revisionsprotokollat
oplyses endvidere, at dette udlæg må forventes at stige yderligere i løbet af 2012 til 60,5 mill. kr.
Hvorfor i alverden giver revisorfirmaet ikke en anmærkning om, at dette er i strid med den med den
givne bevilling på 13 mill. kr., og at bestyrelsen har pligt til enten at stoppe projektet eller på
demokratisk vis sikre sig generalforsamlingens godkendelse af en forøgelse af bevillingen.
Jo mere, der graves i denne sag, jo flere skeletter kommer der til syne.
Min anbefaling til fjernvarmebestyrelsen er at fortsætte oprydningsarbejdet i Kvols-projektet,
herunder ved den kommende generalforsamling at komme med et forslag til valg af ny kritisk
revisor, således at tilliden også på dette område kan genskabes.
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